
  
 

 

وارقام تليفونات مركز قائمة أمساء            
  املعلومات والتطوير

 ت المحمول ت البيت ت المكتب المشروع االدارة االسم م

 11113451199 9331777 5937223 المدير التنفيذى لمشروعات التطوير بالجامعة ابراهيم ابراهيم الهوارى/ د.أ 1

 5913593 بالجامعةالمدير التنفيذى للمعلومات  تامر مدحت ابراهيم/ د 2
 

11111517325 

  محاسب حاتم محمود عاصى/ السيد  3
 

11113533119 

 مندوب صرف السيد محمد النجار/السيد 4
 

 
11131322334

9 

  ادارى حازم فتحى ابراهيم/السيد  5
 

11112333331 

  مسئول االستعالمات على حسن النجار/ السيد 6
 

11119379717 

 
 مشروع تطوير البنية التحتية للشبكات

 5913313 مدير مشروع تطوير البنية التحتية للشبكات عبد الحكيم عتمان عبد الوهاب/د.أ 7
 

11119333395 

  نائب مدير مشروع تطوير البنية التحتية للشبكات كمال رياض محمد /د.أ 8
 

111195133333 

  مهندس بالشبكة شعيشعوائل محمد صبحى ابو / م 9
 

11117333319 

 11119751135 5992933  مهندس بالشبكة محمد ابو طبل البزاوى/ م 11

  مهندس بالشبكة فاتن عبدالمولى عبدالقادر يوسف/ م 11
 

11111333523 

 11993349339 5951412  مهندس بالشبكة فتحى مصباح حسين سعيد/ م 12

  مهندس بالشبكة اسماء صبرى فتحى الكومى/ م 13
 

11992553313 

  مهندس بالشبكة محمود ابراهيم حسن على/ م 14
 

11115517321 

  فنى شبكات السيد محمد أبو الخير/ أ 15
 

11999939937 

 11114997517 5121733  فنى شبكات سامى  حسين زين الدين الشناوى/ أ 16

  فنى شبكات عبداللطيف احمد على لبن/ أ 17
 

11113132222 

 misمشروع مركز نظم المعلومات االدارية 

  misمشروع مركز نظم المعلومات االدارية مدير   سلوى أحمد عبد الرحمن غازى /م  18
 

11121222131 

  مهندس محمود شوقى محمد/ م 19
 

11111354331 

  مسئول دعم فنى شأت حسن رجب/م 21
 

11131272124 

  مصمم قواعد بيانات حسنيمان محمود احمد /م 21
 

11127143553 

  جرافيك ممصم هبه محمد أحمد الدسوقى/أ 22
 

11135191134 

  مسئول دعم فنى اسماء طلعت محمد عثمان/أ 23
 

11137999194 

  مسئول دعم فنى بيتر ميخائيل لطفى/ م 24
 

11971137433 

  مدير قواعد بيانات وشبكات مى عبدالفتاح ابراهيم/م 25
 

11117737171 

  مسئول دعم فنى سوسن نبيل السيد السيد/ م 26
 

11113331137 

  مطور برامج حنان صالح الدين ابراهيم/ م 27
 

11131413727 

 مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات

  مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات مجدى السيد محفوظ/د.م.أ 28
 

11994233113 

  نائب مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات محمد بسيونى الصاوى/د.م.أ 29
 

11117779753 

  مهندس بالمشروع بسمة مصطفى ابراهيم خفاجى/ م 31
 

11114142412 
 

  مهندس بالمشروع فاطمة حسن متولى عرفة/ م  31
 

11137292331 

  مهندس بالمشروع منال طلبة السيد الزينى/ م  32
 

11135113375 

  مهندس بالمشروع نانسى عنتر عبدالوهاب/ م 33
 

11114317733 

  منسق تدريب سمير محرم حسين بركات/ أ 34
 

11133534131 

 مشروع التعلم االلكترونى



  مدير مشروع التعلم االلكترونى اشرف محمد البرادعى/ د 53
 

11979143393 

  مهندس اسالم محمد عوض حجاج/ م  53
 

11131944313 

  مصمم تعليمى اسماء صالح محمد المالكى/ أ 57
 

11191733414 

  مهندس شرين حسن موسى/ م 53
 

11911131449 

  مصمم جرافيك سهير فتحى محمد السيد/ أ 52
 

11131131315 

  مهندس محمد الدسوقى عبدالمطلب عبده/ م 41
 

11115331323 

  مصمم تعليمى منير محمد عبدالقادر الهمشرى/ أ 41
 

11131373571 

  مهندس احمد عبد المقصود إنشراح/ م 49
 

11111333433 

  مصمم تعليمى زينه حسن سالمة ابراهيم/ أ 45
 

11111932337 

  مهندس مى نبيل فتحى الهياتمى/ م 44
 

11131193139 

 مشروع البوابة االلكترونية للجامعة

  مشروع البوابة االلكترونية للجامعةمدير  عبدالنبى عبدهاحمد محمد / م 43
 

11119397313 

  مهندس مانى يوسف مصطفى نوارأ/ م 43
 

11114139413 

 مصمم جرافيك شهاب مدحت ابراهيم/ أ 47
 

 
 

11111373272 

  محرر هبه السعيد اسماعيل عبده/ أ 43
 

11127719535 

  مهندس منار عبده محمد طاحون/ م 42
 

11197333353 

  مترجم شيماء عادل محمود/ أ 31
 

11117331755 

  مهندس حسناء سيد ابوحطب/ م 31
 

11111323717 

  مهندس تحية ابراهيم محمد/ م 39
 

11995551413 

 
 المركز الدولى لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات

 5997337 والقياداتمدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  ياسر محمد حافظ/ د.أ 35
 

11135711224 

  مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقياداتنائب  عزيز محمود ابوشامة/ د.أ 34
 

11133933311 

 11113549553   مسئول وحدة التخطيط احمد سعد الحناوى/د 33

 11134447431   مسئول وحدة تنفيذ البرامج لمياء كرم صافى/ د 33

 1112293247   مدير مركز التدريب االدارى احمد محمود محمد على/ أ  37

 11135513147    ةمنسق الدورات التدريبي سماسم ربيع سعد الزينى/ أ 33

 وحدة التخطيط االستراتيجى

 11111355139   مدير  وحدة التخطيط االستراتيجى محمد ابوالقمصان عبدالوهاب/ د.أ 32

 مركز ضمان الجودة

 11991932119   مدير مركز ضمان الجودة د رياض يوسف نوفل.أ 31

 11119595743   مدير ادارة تقويم ضمان الجودة عواطف فرحات فريد/ د 31

 11114349493   اخصائى شئون مالية  صابرين محمد نجيب/ أ 39

 معاونى الخدمة 

 11139335313   سفرجى اول عرفة عطية الهطيل 35

 11133431447   معاون خدمة الكريم ابراهيموصيلة عبد  34

    معاون خدمة صفية زغلول عطا عبودة 33

 

  


